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Załącznik nr 1 
do Zapytania ofertowego 
nr sprawy: LDZ-WA.2720.21.2022 

 

 

Opis Przedmiotu Zamówienia 

Bezgotówkowy zakup produktów paliwowych, usług i produktów pozapaliwowych na potrzeby Urzędu 

Statystycznego w Łodzi polegać ma na: 

1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup paliw: etyliny Pb-95 i 98 oraz oleju napędowego 
oraz dodatkowo: płynów eksploatacyjnych, olejów silnikowych, drobnych akcesoriów 
samochodowych, samochodowych środków czyszczących na potrzeby Urzędu Statystycznego w 
Łodzi i jego Oddziałów w Brzezinach, Piotrkowie Trybunalskim i Sieradzu od 01.02.2023 r. do 
31.01.2026 r., z zapewnieniem bezgotówkowego rozliczania transakcji w systemie 
elektronicznych kart paliwowych. Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa do pojazdów i sprzętu 
silnikowego w przewidzianym okresie realizacji przedmiotu zamówienia wynosi odpowiednio:  

a) - benzyna bezołowiowa o liczbie oktanowej 95 i 98 zgodna z aktualną normą PN-EN 228 
- około  14 400 litrów, 

b) - olej napędowy ON zgodny z aktualną normą PN-EN 590 - około 3 600  litrów, 
ponadto przedmiot zamówienia obejmuje: 

c) - zakup płynów eksploatacyjnych, olejów silnikowych, drobnych akcesoriów 
samochodowych, samochodowych środków czyszczących– wg bieżących potrzeb, 
stanowią ok. 3% wartości zamówienia, 

d) - opłaty za autostrady (nieobligatoryjne). 
2) Tankowania odbywać się będą na podstawie rzeczywistego zapotrzebowania Zamawiającego w 

okresie trwania umowy. Zamawiający informuje, że podana wielkość zamówienia jest wielkością 
szacunkową i zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu zakupów co do ilości, ze względu na 
aktualne potrzeby, w takim wypadku Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.  

3) Oferowane paliwo musi spełniać wymagania określone w Polskich Normach dla paliw ciekłych – 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie 
wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015, poz. 1680 z późn. zm.). 

4) Zakup paliw dokonywany będzie na stacjach paliw należących do sieci stacji Wykonawcy na 
terenie całego kraju, z tym, że:  
a) co najmniej jedna stacja paliw musi znajdować się w obrębie granic administracyjnych miasta 

Łodzi, w odległości stacji paliw od siedziby Urzędu Statystycznego w Łodzi przy  
ul. Suwalskiej 29 (trasa dojazdu liczona: od bramy Zamawiającego do dystrybutora) nie może 
być większa niż 10 km. Wykonawca musi zapewnić możliwość tankowania paliwa z 
dystrybutora Wykonawcy przez 24 godziny na dobę we wszystkie dni miesiąca,  

b) co najmniej jedna stacja paliw musi znajdować się w odległości stacji paliw od siedziby 
Oddziału Urzędu w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 14 (trasa dojazdu liczona: od siedziby 
Oddziału Zamawiającego do dystrybutora) nie może być większa niż 10 km. Wykonawca musi 
zapewnić możliwość tankowania paliwa z dystrybutora Wykonawcy przez 24 godziny na dobę 
we wszystkie dni miesiąca, 

c) co najmniej jedna stacja paliw musi znajdować się w obrębie granic administracyjnych miasta 
Piotrków Trybunalski, w odległości stacji paliw od siedziby Oddziału Urzędu w Piotrkowie 
Trybunalskim przy ul. Wroniej 65 (trasa dojazdu liczona: od siedziby Oddziału Zamawiającego 
do dystrybutora) nie może być większa niż 10 km. Wykonawca musi zapewnić możliwość 
tankowania paliwa z dystrybutora Wykonawcy przez 24 godziny na dobę we wszystkie dni 
miesiąca, 

d) co najmniej jedna stacja paliw musi znajdować się w obrębie granic administracyjnych miasta 
Sieradz, w odległości stacji paliw od siedziby Oddziału Urzędu w Sieradzu przy Placu 
Wojewódzkim 3 (trasa dojazdu liczona: od siedziby Oddziału Zamawiającego do dystrybutora) 
nie może być większa niż 10 km. Wykonawca musi zapewnić możliwość tankowania paliwa z 
dystrybutora Wykonawcy przez 24 godziny na dobę we wszystkie dni miesiąca. 

e)  minimalna wymagana liczba stacji paliw na terenie Polski: 250. 
5) Zamówienie będzie realizowane poprzez doraźne, bezgotówkowe tankowanie do samochodów 

służbowych za pomocą elektronicznych kart paliwowych wystawionych dla każdego pojazdu 
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osobno. Specyfikacja samochodów służbowych Zamawiającego, z wyszczególnieniem marek  
i numerów rejestracyjnych będzie udostępniona przed podpisaniem umowy.  

6) Karta paliwowa może obejmować opłaty za autostrady na terenie Polski. 
7) Każdorazowo sprzedaż paliwa będzie dokonywana po cenie obowiązującej na danej stacji paliw 

Wykonawcy w momencie realizacji transakcji, przy uwzględnieniu stałego upustu/rabatu 
wyrażonego w %, naliczanego od ceny lub wartości. W/w upust/rabat będzie stały/niezmienny 
w czasie całego trwania umowy.  

8) Zakup płynów eksploatacyjnych, olejów silnikowych, drobnych akcesoriów samochodowych, 
samochodowych środków czyszczących będzie dokonywany po cenie obowiązującej na danej 
stacji paliw Wykonawcy w momencie realizacji transakcji, z uwzględnieniem rabatów 
zaoferowanych przez Wykonawcę w załączniku 3 pkt 2 lit c. 

9) Rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będzie na podstawie faktycznie 
zakupionych przez Zamawiającego ilości paliw oraz pozostałych artykułów i usług, wymienionych 
w pkt 1. Dokonywane zakupy rozliczane będą 2 razy w miesiącu. Okres rozliczeniowy trwać będzie 
od 1. do 15. i od 16. do ostatniego dnia danego miesiąca. Każdorazowo do faktury VAT Wykonawca 
dołączy dokładną ewidencję wykonanych transakcji. Zamawiający dopuszcza możliwość 
przesyłania faktur drogą elektroniczną. 

10) Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych opłat za korzystanie z bezgotówkowych 
elektronicznych kart paliwowych. 

11) Wykonawca nie będzie żądał od Zamawiającego zabezpieczenia finansowego od zakupionego 
paliwa i pozostałych artykułów oraz nie może ustalić limitu na zakup paliwa na karcie. 

12) Wykonawca będzie prowadził ewidencję zakupionego paliwa i pozostałych artykułów przez 
każdy z pojazdów Zamawiającego - w systemie elektronicznym za pomocą karty paliwowej 
posiadającej kod przypisany do każdego pojazdu. Wskazanym jest aby Wykonawca zapewnił 
Zamawiającemu bieżący monitoring transakcji na swoich stronach internetowych.  

13) Wykonawca zobowiązuje się do wydania Zamawiającemu 7 kart paliwowych na numery 
rejestracyjne pojazdów Urzędu Statystycznego w Łodzi (z możliwością zwiększenia lub 
zmniejszenia ich liczby) niezwłocznie po zawarciu umowy, jednak nie później niż w ciągu 10 dni 
roboczych licząc od daty podpisania umowy. Dokonanie pierwszej transakcji przy użyciu karty 
rozpocznie działanie całego systemu tankowania bezgotówkowego. Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do zmniejszenia lub zwiększenia liczby kart paliwowych w trakcie obowiązywania umowy 
w sytuacji, gdy zmianie ulegnie liczba samochodów służbowych Zamawiającego, numer 
rejestracyjny samochodu, a także gdy karta ulegnie zniszczeniu lub zagubieniu. Na karcie 
paliwowej dla pojazdów będą zakodowane dane, np.: nazwa użytkownika, numer rejestracyjny 
pojazdu, pojemność zbiornika określająca maksymalne jednorazowe tankowanie, rodzaj paliwa 
itp. (w zależności od możliwości technicznych danego Wykonawcy).  

14) Wykonawca zobowiązuje się do okazywania świadectwa jakości sprzedawanych paliw na 
wezwanie Zamawiającego (dot. wyłącznie ewentualnych sytuacji spornych).  

 

 


